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  (POSدستگاه کارتخوان ) پذیرندگیقرارداد ارائه خدمات 

 شماره قرارداد: تاریخ: F 174103 کد سند:
 03شماره بازنگری: 

 4از  1صفحه: 

د.محترم، هنگام عقد قرارداد و تحویل ابزارپذیرش کارت شناسایی نماینده شرکت را کنترل نموده و از صحت مندرج در آن اطمینان حاصل فرماییتوضیح: پذیرنده   

آماده  www.sepehrpay.comو همچنین وب سایت  200041072، سامانه پیامکی با شماره 021-27636000مرکز تماس شرکت پرداخت الکترونیک سپهر با شماره 

 باشد.ارتباط پذیرندگان میبرقراری 

 نام، تاریخ، امضاء و مهر پذیرنده: مهر شرکت: بارکد شماره قرارداد:

 

 اثر انگشت پذیرنده:

 

ا.ا از بانک مرکزی ج  الکترونیکی، دارای مجوز خدمات پرداخت 41131967۵۵98و کد اقتصادی  10103۵۵0142، شناسه ملی 31۵076 ثبت ارهـبه شم )سهامی خاص(، پرداخت الکترونیک سپهرشرکت  بینما قرارداداین 

و آقا/ خانم ..............................................................  طرف کی از شودیمنامیده  "شرکت"که در این قرارداد اختصارًا  63پالک غربی،  خیابان هویزه، سهروردی شمالی: تهران، خیابان به نشـانی دفتر مرکزی ۵81672121به شماره 

 .دیگردمدنی به شرح ذیل منعقد  قانون 219و  190، 10رعایت مواد  از طرف دیگر، با شودیمنامیده  "پذیرنده"به شرح مشخصات جدول ذیل که در این قرارداد اختصاراً 

 

 تجاری: اطالعات هویتی و  1 جدول شماره

 اطالعات هویتی

 یپست الکترونیک تاریخ تولد شماره شناسنامه کد ملی تلفن ثابت تلفن همراه نام پدر نام و  نام خانوادگی پذیرنده

        

 اطالعات تجاری

 رقمی( 10) کد پستی نام صنف کد صنف )حقیقی/ حقوقی( نوع شخص نام واحد تجاری

              

آدرس محل 

 کسب
 ............................................................................................................................................................................................................................................ استان....................................... شهر/ شهرستان .......................................... منطقه

آدرس محل 

 سکونت
 ............................................................................................................................................................................................................................................ منطقه............................... شهر/ شهرستان ...........استان....................................... 

 (Multi Account)  چند حسابی                        حسابی    تک                   تعداد حساب: اطالعات حساب پذیرنده :2جدول شماره 

 کد شعبه نام شعبه نام بانک نام دارنده حساب نوع حساب اصلی حسابشماره

      

                          IR→شبا    
 شماره ترمینال )پایانه فروش( کد پذیرنده

  

 اطالعات(     دیتائتاریخ و امضاء ) اطالعات جدید پذیرنده

 آدرس جدید:

 نام فروشگاه جدید: تلفن همراه جدید:

 صنف جدید: تلفن ثابت جدید:

 قرارداد در کاربردی اصطالحات .1 ماده

 باشد.( میبانک مرکزی ج.ا.اشرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )تابع  شاپرک: .1.1

 خرید، مانند (ا و شاپرک.ا.ج مرکزی بانک یهاهیرو آخرین اساس بر) بانکی عملیات : هرگونهتراکنش .1.2

فروش، اینترنت،  یهاانهیپاپرداخت اعم از  یهادرگاه که توسط غیره، و قبض پرداخت دریافت موجودی،

 . پذیردمی انجام بانکی پرداخت یهاشبکه درکه و غیره موبایل 

است که تحت نظارت و  یرحضوریغحضوری و  یهاتراکنششامل سامانه پذیرش  درگاه پرداخت: .1.3

شتاب و شاپرک شبکه بانکی و اتصال آن به  یهاکارتاز طریق مشخصات دارنده  تواندیمقوانین شبکه بانکی 

 آن را به انجام رساند. مالی یهاتراکنشانجام  منظوربه

 "ابزار پذیرش"و با استفاده از  "یبانککارت"ش شخص حقیقی یا حقوقی است که با پذیرپذیرنده:  .1.4

 .دینمایماقدام  "دارنده کارت"نسبت به فروش کاال یا ارائه خدمات به 

فراهم  "دارنده کارت"که امکان تراکنش را برای  یافزارنرمو  افزارسختعبارت است از ابزار پذیرش:  .1.5

 .سازدیم

ابد و یمحرمانه که توسط شرکت به پذیرنده تخصیص می کد شناسهعبارت از کد اعتبار سنجی:  .1.6

اقدام  موردنظرپذیرنده از طریق فرآیندها و ابزارهای سیستمی شرکت نسبت به ارتباط و دریافت خدمات 

 خواهد نمود.

مابین به شبکه تعریف شده و در قرارداد فی فروشای یکتا بوده که برای هر پایانه شماره :پایانهشماره  .1.7

 شرکت پرداخت الکترونیک سپهر تخصیص می یابد.داخلی 

 قرارداد موضوع .2 ماده

و پذیرنده که برای فروش کاال یا ارائه خدمت  -برای تأمین ابزار پذیرش  -عبارت است از همکاری بین شرکت 

بر اساس  -پرداخت متعلق به شرکت  یهادرگاهتوسط  بانک مرکزی ج.ا.امورد تأیید  یهاکارتاز طریق 

 .ردیپذیمصورت و سایر قوانین مربوطه قوانین و مقررات شاپرک 

تهیه و تنظیم گردیده  بانک مرکزی ج.ا.اقوانین و مقررات شاپرک و نظام  بر اساسقرارداد حاضر : 1تبصره 

 است.

است و هر یک از  شدهفیتعراد براساس نوع ابزار پذیرش مفاد و تعهدات مندرج در این قرارد: 2تبصره 

 متعهد به اجرای موارد غیر مرتبط با تعهدات سایر پذیرندگان  نخواهند بود. الزاماًپذیرندگان 

 یتیدر قرارداد حاضر را الزاماً عمل نموده و هرگونه مسئول یموارد اعالم هیکل باشدیمتعهد م رندهیپذ :3تبصره 

 یاعالم نمود مادام رندهیپذ نیخواهد بود. همچن رندهیحادث شود بر عهده پذ یموارد اعالم تیکه در اثر عدم رعا

 یو مقررات بانک مرکز نیقوان تیملزم به رعا د،ینمایاستفاده م پایانه فروشو اطالع کامل از  یکه با علم و آگاه

وضع گردد جزء  ندهیباشد و چه در آ دهیذکر گرد حاضرچه در قرارداد  نیقوان نیو ا باشدیج.ا.ا و شاپرک م

 یشاپرک راتو مقر نیو ابالغ قوان یخواهد بود. اطالع رسان یالزام نیطرف یاز آن برا تیقرارداد بوده و تبع نفکیال

 شرکت به ینترنتیا تیو سا لیمیا امک،ینامه، پ لیممکن از قب یارتباط یهااز کانال

 .باشدینم رفتهیبود و عذر عدم اطالع پذ www.sepehrpay.comینشان

در صورت  رفته،یپذشرکت شاپرک مجاز خواهد بود ضمن رصد مستمر و هوشمند تبادالت صورت: 4تبصره 

ارائه  یبسترها یدر تمام رندگانیاز پذ کیهر  یمتعارف در تراکنش ها ریمشکوک و غ یمواجهه با الگوها

از صحت و انطباق  نانیو حصول اطم یتا موعد اتمام بررس رندهیپذ فعال نمودن پایانهغیر خدمات، نسبت به 

 .دیکشور، اقدام نما یکیعملکرد با الزامات و مقررات شبکه پرداخت الکترون

 قرارداد مدت .3 ماده

امضای پذیرنده شروع گردیده و در صورت عدم اعالم فسخ از سوی طرفین همچنان  مدت این قرارداد از تاریخ

 .به قوت خویش جاری است

 هزینه نصب و پشتیبانی .4 ماده

شرکت  یهاهیروو  هادستورالعمل بر اساس، نصب و پشتیبانی، روش و زمان دریافت آن یهانهیهزمبالغ  .4.1

 صورت خواهد پذیرفت. هاافتیدرمبنای آن محاسبات و م به پذیرنده، از همان تاریخ بر تعیین گشته و پس از اعال

 تعهدات پذیرنده .5 ماده

 قرارداد در مندرج یتجار و یتیهو اطالعات از کی هر در رییتغدر صورت  باشدمتعهد می رندهیذپ .5.1

 صنف رییتغ کسب، مجوز رییتغ تماس، اطالعات ،یحقوق اشخاص یبرا یرسم روزنامه مندرجات رییتغ لیقب از

 .دینما ارائه را مربوطه مدارک و اعالم شرکت تماس مرکز به ساعت 72 ظرف را مراتب....  و

پرداخت  یهادرگاهابزارهای پذیرش و  یهامشخصهو  هایژگیوپذیرنده با آگاهی کامل، نسبت به  .5.2

از آن در  صرفاً باشدمتعهد میو تشخیص قرار داده و  دیتائشرکت، ابزار پذیرش موضوع قرارداد را عیناً مورد 

احتمالی  سوءاستفاده هرگونهمندرج در قرارداد استفاده نماید و در قبال وقوع  وکارکسبدر  یبرداربهرهجهت 

 مسئـول ی و....( از ابزار پذیرش، پاسخگوسازهیشبی )اعم از معامالت صوری، رقانونیغو  رمجازیغی هاتیفعالو 

http://www.sepehrpay.com/
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  (POSدستگاه کارتخوان ) قرارداد ارائه خدمات پذیرندگی

 شماره قرارداد: تاریخ: F 174103 کد سند:
 03شماره بازنگری: 

 4از  2صفحه: 

د.محترم، هنگام عقد قرارداد و تحویل ابزارپذیرش کارت شناسایی نماینده شرکت را کنترل نموده و از صحت مندرج در آن اطمینان حاصل فرماییتوضیح: پذیرنده   

آماده  www.sepehrpay.comو همچنین وب سایت  200041072، سامانه پیامکی با شماره 021-27636000مرکز تماس شرکت پرداخت الکترونیک سپهر با شماره 

 باشد.ارتباط پذیرندگان میبرقراری 

 نام، تاریخ، امضاء و مهر پذیرنده: مهر شرکت: بارکد شماره قرارداد:

 

 اثر انگشت پذیرنده:

 

 و  ضمن جبران خسارات وارده احتمالی، عواقب قانونی آن را نیز خواهد پذیرفت. بوده

 الکترونیکیخدمات  ندهدهارائه یهاشرکتاز دیگر  خدمتدریافت  درصورت باشدمتعهد میپذیرنده  .5.3

و استفاده از ابزار پذیرش شرکت با  داشتننگه، تا پایان مدت این قرارداد نسبت به فعال زمانهم صورتبه

حق و اختیار خواهد شرایط مندرج در قرارداد اقدامات الزم و کافی را به عمل آورد. در غیر این صورت شرکت 

 نماید. آوریجمعنموده و  رفعالیغابزار پذیرش را داشت 

های الزم که از آموزش برای استفاده صحیح از ابزار پذیرش موضوع قرارداد، باشدمتعهد میپذیرنده  .5.4

داده و  انتقال های حضوری پشتیبانان دریافت نموده اند را به پرسنل خودهای ارتباطی و آموزشطریق کانال

این ابزار نیز  ازاستفاده  کارکنان خود در ایحرفهجلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، بر رفتار  جهت

 .نظارت نماید

گردد از برداشت آن  زیوار شده اعالم حساب بهاشتباه  صورت به یچنانچه وجه باشدمتعهد می رندهیپذ .5.5

بایست می رندهیپذ ،یبرداشت سهو در صورتبه شرکت اطالع دهد و  عاًیسرنموده و مراتب را  یخوددار

 .اقدام نمایدبه همان حساب  نسبت به عودت وجه مورد نظربدون هرگونه ادعا و بالفاصله 

تأمین و  منظوربه باشدیمپذیرنده، شرکت مختار و مجاز  حساببهدر صورت واریز وجه اضافی  :5تبصره 

قوانین و دستورالعمل شاپرک و یا سایر مراجع قانونی مرتبط  بر اساس، زشدهیواربرگشت معادل مبلغ اضافی 

 بدون اطالع پذیرنده اقدام نماید.

اقدام  یکاال به مشتر لینسبت به تحو یدر صورت موفق بودن تراکنش مال باشدمتعهد می رندهیپذ .5.6

 تیست مسئولا یهی. بددینما یخوددار یخدمت به مشتر ایکاال  لیصورت از تحو نیا ریو در غ دینما

 .باشدیم رندهیبند بر عهده پذ نیا تیاز عدم رعا یخسارت ناش هرگونه

 یو مؤسسات مال هابانکصادره توسط  یهاکارت هیقرارداد کل نیبر اساس ا باشدمتعهد می رندهیپذ .5.7

 .دینما رشیو تفاوت پذ ضیمجاز را بدون اعمال تبع یو اعتبار

ارسال  زیو ن شدهفروخته یکاال تیو کم تیفیک در زمینه تیهرگونه مسئول باشدمتعهد می رندهیپذ .5.8

 .ردیآن را بر عهده گ

قرارداد از سمت  نیمفاد ا تیکه به سبب عدم رعا یو معنو یماد انیهرگونه خسارات و ز جبران .5.9

 رندهیو شرکت باشد به عهده پذ انیمشتر رنده،یقرارداد که شامل پذ نیا نفعانیذ هیمتوجه کل رندهیپذ

  .باشدیم

ء و ناشی از افشا هایمسئولیتمحرمانه بوده و  گیردمیکد اعتبارسنجی که در اختیار پذیرنده قرار  .5.10

 وی خواهد بود. یعهدهاستفاده از آن بر سوء

از دارنده کارت  ایاضافیبابت پرداخت وجه از طریق ابزار پذیرش، مبلغ  باشدمتعهد میپذیرنده  .5.11

 دریافت نکند.

پذیرنده موظف می باشد جهت به روز رسانی خود از اطالع و الزام مربوط به بانک مرکزی ، شاپرک  .5.12

آگاهی از سیکل واریز  و ر خصوص ابزار پذیرش فروش در اختیارآگاهی و آموزش تکمیلی د، و شرکت

 صورت متداول مراجعه نماید. بهwww.sepehrpay.com به وب سایتمبالغ توسط شاپرک 

اساس  و بر این دنباشیمامانی بوده و در مالکیت شرکت  صرفاًفروش موضوع قرارداد  یهاانهیپا .5.13

 را خواهد پذیرفت: هاآنپذیرنده نسبت به رعایت و انجام موارد زیر متعهد بوده و مسئولیت 

 مسئولیت حفظ و نگهداری صحیح از پایانه فروش و استرداد سالم آن در پایان قرارداد  .5.13.1

گـرمازا، نفوذ مواد  یهادستگاهپرهیز و خودداری از وارد آوردن ضربات فیزیکی، مجاورت با  .5.13.2

نمودن برچسب گارانتی  مخدوش اتصال ادوات و ابزارهای نامناسب، ،گردوغبارشیمیـایی، ورود مایعات و 

 و غیر به ابزار پذیرش موضوع قرارداد

 اشخاص غیرعدم انتقال و واگذاری ابزار پذیرش موضوع قرارداد به  .5.13.3

 شده تعیینهای فروش ثابت از محل جایی پایانهعدم جابه .5.13.4

ابزار  یاندازراهجهت  هانهیهزو سایر  ازین موردجاری آن، برق  یهانهیهزبستر ارتباطی،  نیتأم .5.14

 بر عهده پذیرنده خواهد بود. تماماًپذیرش و نیز برقراری ارتباط آن 

ماه از تاریخ انجام تراکنش  6کلیه رسیدهای چاپی توسط دستگاه را تا  باشدمتعهد میپذیرنده  .5.15

 داری نماید.نزد خود نگه

رسیدهای تراکنش  باشدمیپذیرنده، پذیرنده ملزم  هایحساب تسویهبروز اختالف در  صورت در .5.16

 مربوطه را تا رفع اشکال و اختالف نزد خود نگهداری نماید.

پایانه فروش را هنگام تحویل گرفتن دستگاه مهر و امضاء  رسید نصبپذیرنده موظف است برگ  .5.17

 نموده و به نماینده شرکت عودت دهد.  

 نامهیمعرفرؤیت  پذیرنده موظف به همکـاری با بازرسـان شاپرک، بانک مرکزی و شرکت، پس از .5.18

 .باشدیمرسمـی از سوی نامبـردگان 

معدوم، خراب شدن آن در حریق،  در صورت به سرقت رفتن دستگاه، باشدمتعهد میپذیرنده  .5.19

به اطالع نیروی انتظامی یا آتش نشانی رسانده و گزارش و اسناد مربوطه را  کتباًمراتب را در اسرع وقت 

به پیوست نامه رسمی به شرکت اعالم نماید. پذیرنده در هر صورت مسئولیت جبران خسارات وارده را 

 برعهده خواهد داشت.

فروش موضوع قرارداد را در معرض دید مشتریان و دارندگان  یهاانهیاپ باشدمتعهد میپذیرنده  .5.20

آن توسط سایر اشخاص مقدور  تیرؤکارت قرار دهد اما این مهم باید به شکلی صورت پذیرد که امکان 

ممکن نباشد. در غیر این صورت مسئولیت هرگونه  مداربسته یهانیدوربنبوده و یا مشاهده آن از طریق 

 عواقب ناشی از آن بر عهده پذیرنده خواهد بود.

تراکنش، ضمن ارائه رسید دریافتی از پایانه فروش به  پس از انجام هر باشدمتعهد میپذیرنده  .5.21

راکنش بر احتمالی از اصالت رسید ت سوءاستفادهجلوگیری از هرگونه  منظوربهمشتری )دارنده کارت(، 

در صورت عدم چاپ رسید و ناموفق بودن تراکنش از تحویل کاال روی پایانه خود  اطمینان حاصل نماید و 

به مشتری خودداری و مشتری را از ناموفق بودن انجام تراکنش مطلع نماید و رسید مربوطه را به وی 

 اشت.تحویل دهد، در غیر این صورت مسئولیت ناشی از آن را بر عهده خواهد د

جهت ورود و استفاده از  باشدمتعهد میپذیرنده متعهد به حفظ حقوق صاحبان کارت بوده و  .5.22

پایانه فروش رمز ورود را از وی درخواست ننماید و شرایط الزم را برای استفاده آسان از پایانه فروش و 

یل دارندگان کارت ثبت رمز توسط دارنده کارت را فراهم آورد. همچنین این مورد در خصوص شماره موبا

 باشد.نیز صادق می MPOSدر هنگام استفاده از 

آن قبل از ثبت  دیتائمسئولیت صحت و درستی در تعیین و ثبت مبالغ و  باشدمتعهد میپذیرنده  .5.23

رمز توسط دارنده کارت بر روی پایانه فروش را بر عهده بگیرد.  شرکت در قبال مشکالت و اشتباهات ناشی 

 مسئولیت و تعهدی نخواهد داشت. گونهچیهاز آن 

خود به  و اطالعات حساب و کارت ضمن خودداری از ارائه رمز دستگاه باشدمتعهد میپذیرنده  .5.24

خود اقدام الزم را  اولیه فنی شرکت، نسبت به حفظ یا تغییر رمز کنندگانیبانیپشتسایر اشخاص ثالث و 

 ز آن را بر عهده خواهد داشت.به عمل آورد، در غیر این صورت مسئولیت عواقب ناشی ا

سالم در پایان  صورتبهپذیرنده متعهد به حفظ اموال امانی و استرداد آن همراه با متعلقات،  .5.25

قرارداد بوده و در صورت مفقود شدن یا وارد آمدن هرگونه خسارت به اموال شرکت، جبران خسارت بر 

وارده را بنا به تشخیص خود و بدون طی حق و اختیار دارد خسارات شرکت و  باشدیمعهده پذیرنده 

برداشت و وصول نماید و پذیرنده در این  دریافتی و یا سایر مطالبات تشریفات قانونی از محل تضامین

 خصوص حق هرگونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.

 ---بابت تعداد تضمین حسن انجام تعهدات ریال به عنوان  ----مبلغ  باشدمتعهد میپذیرنده  .5.26

در  تضمین مذکورشرکت واریز نماید.  گیرد به حساب معرفی شده از سویمیکه تحویل سیار دستگاه 

به صورت سالم به ایشان مسترد  هاپایان قرارداد و در صورت حسن اجرای تعهدات پذیرنده و عودت دستگاه

 نماید.

 تعهدات شرکت .6 ماده

ارتباطی خود به ارائه خدمات پشتیبانی به  یهاکانالاز طریق مرکز تماس و دیگر  باشدمتعهد میشرکت  .6.1

 الزم را به آنان ارائه نماید. یهامشاورهپذیرندگان پرداخته و راهنمایی و 

 ممهور نامه ارسال صورتبه رندگانیپذ مختلف هایگروه با متناسب رندگانیپذ با شرکت یارتباط هایکانال .6.2

 ینترنتیا تیسا ل،یمیا ،200041072 سامانه از کوتاه امیپارسال  ،یتلفنتماس  ،یحضور مراجعه شده،

(www.sepehrpay.com) باشدمی پذیرامکان....  و. 

در سایت ابزار پذیرش را  اندازیراهالزم در زمان نصب و  هایآموزشبروشورها و  باشدمتعهد میشرکت  .6.3

 .شرکت قرار دهد

مصوب بانک  الکترونیکیهای شرکت در صورت ایجاد هرگونه تغییر در ضوابط و مقررات کارت و پرداخت .6.4

 شدهاعمالو تغییرات  داردیماعمال نموده و به پذیرنده اعالم شاپرک، ضوابط و مقررات جدید را  مرکزی و

 رسماً جزء این قرارداد محسوب خواهند شد.

 کوتاه امیپ ارسال نیهمچن و شرکت سایتوب قیطر از یاستان ندگانینما در راتییتغ هرگونه صورت در .6.5

 .دیگرد خواهد رسانیاطالع رندگانیپذ به

 :باشدمتعهد میالزامات شاپرک ، شرکت  : در راستای قوانین نظام بانکی کشور وسطح کیفی خدمات .6.6

سطح کیفی خدمات فنی و پشتیبانی خود را با بهترین سطح و کیفیت به پذیرندگان ارائه نماید.  .6.6.1

، باید مطابق با باالترین معیارها دینمایمهمچنین شرکت در رابطه با کلیه خدماتی که طبق این قرارداد ارائه 

، کارایی، سرعت و جانبههمهعمل نموده و خدمات و تعهدات خود را با کارشناسی  یاحرفهو استانداردهای 

  .دقت الزم به انجام برساند

 ساعته به دارندگان کارت از طریق مرکز تماس شرکت 24ارائه خدمات پشتیبانی  .6.6.2

http://www.sepehrpay.com/
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  (POSدستگاه کارتخوان ) قرارداد ارائه خدمات پذیرندگی

 شماره قرارداد: تاریخ: F 174103 کد سند:
 03شماره بازنگری: 

 4از  3صفحه: 

د.محترم، هنگام عقد قرارداد و تحویل ابزارپذیرش کارت شناسایی نماینده شرکت را کنترل نموده و از صحت مندرج در آن اطمینان حاصل فرماییتوضیح: پذیرنده   

آماده  www.sepehrpay.comو همچنین وب سایت  200041072، سامانه پیامکی با شماره 021-27636000مرکز تماس شرکت پرداخت الکترونیک سپهر با شماره 

 باشد.ارتباط پذیرندگان میبرقراری 

 نام، تاریخ، امضاء و مهر پذیرنده: مهر شرکت: بارکد شماره قرارداد:

 

 اثر انگشت پذیرنده:

 

ساعت کاری پس از  6تا  هااستانقابل انجام در محل پذیرنده در مراکز  یهاانهیپارفع اشکاالت فنی  .6.6.3

 اعالم به مرکز تماس شرکت

ساعت کاری پس  72تا  هااستانمعیوب و جایگزینی آن در مراکز  یهاانهیپات رفع خرابی و اشکاال .6.6.4

 از اعالم به مرکز تماس شرکت

کیلومتر یک  100، به ازای هر هااستانخارج از مراکز  یهاشهرستانزمان ارائه خدمات فوق در  :6 تبصره

 اضافه خواهد شد. ساعت

 احراز هویت  .7 ماده

از طرف شرکت  شده اعالم نیاز موردتشخیص هویت و شناسایی پذیرنده با توجه به اظهارات و مستندات  .7.1

 که قبل از امضای قرارداد به نماینده شرکت تحویل داده خواهد شد انجام خواهد گرفت.

تحویل با انعقاد قرارداد به شرکت  زمانهمکلیه اسناد هویتی و تجاری را که  باشدمتعهد میپذیرنده  .7.2

دهد، صحیح، قانونی و دارای اصالت بوده و در غیر این صورت پذیرنده تمامی مسئولیت عواقب ناشی از می

این  تواندیماست شرکت  ذکر انیشابودن و صوری بودن آن را خواهد پذیرفت.  یرقانونیغمجعول بودن، 

 نیاز از پذیرنده مطالبه نماید.  برحسب یهرزمانمستندات را 

، خدمات پشتیبانی و تسویه مالی پذیرنده توسط شرکت از طریق رسانیاطالعکلیه ارتباطات، آموزش،  .7.3

 اطالعات مندرج در قرارداد و اسناد احراز هویت پیوست آن خواهد بود.

های اعتباری و یا نقدی هنگام خرید با مبالغ نسبت به احراز هویت دارندگان کارت باشدمتعهد میپذیرنده  .7.4

به عرف صنف( اقدام نموده و از صحت و انطباق هویت صاحب کارت با اسناد هویتی شخص  با توجهرف )نامتعا

 پذیرنده مسئولیت عواقب ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. صورت نیااطمینان حاصل نماید و در غیر 

جهت احراز هویت کارشناسان فنی خود نسبت به صدور کارت شناسایی و یا  باشدمتعهد میشرکت  .7.5

 ارائه با فقط شرکت،و کارشناسان  ندگانینما توسط یبانیپشت خدمات انجامرسمی اقدام نماید و  نامهیمعرف

 از کارشناسان تیهو احراز به ملزم رندهیپذ و باشدیم مجاز شرکت یرسم نامهیمعرف ای و معتبر ییشناسا کارت

در غیر این صورت شرکت در صورت پذیرش شرکت خواهد بود،   یا تماس با مرکز ارتباط مشتریان و آن قیطر

  مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت. گونهچیهافراد غیر توسط پذیرنده 

 قرارداد انعقاد از قبل مدارک اصل یبررس جهت شرکت بازرسان و ندگانینما با باشدمتعهد می رندهیپذ .7.6

 یکپ و یبررس جهت را مدارک هیکل و دینما یهمکار شرکت نامه افتیدر ای و کنندهمراجعه تیهو احراز از پس

 .دهد قرار شانیا اریاخت در نمودن اصل با برابر

 تسویه و کارمزد .8 ماده

و کلیـه تبادالت  شده یمعرف)در صفحه اول قرارداد(  2اصلی تسـویه پذیرنده به شرح جدول  حساب شماره .8.1

 مالی با پذیرنده از آن طـریق صورت خواهد پذیرفت.

حساب  عنوانبه)در صفحه اول قرارداد(  2مندرج در جدول  حساب شمارهپذیرنده عالوه بر معرفی  :7تبصره 

فرم " به شرح)حداکثر تا هشت حساب( ............ حساب خود را به تعداد  ...... یهاحساب شمارهاصلی، سایر 

 .دینمایممعرفی  "درخواست چند حسابی

(، کلیه عملیات تسهیم، Multi Accountاستفاده پذیرنده از خدمات چند حسابی ) در صورت :8تبصره 

 .گردید انجام خواهدهای مربوطه فرممطابق قوانین شاپرک به شرح  هارتیمغاو رفع  هاهیتسو

کسر کارمزد بانکی بانک مرکزی و شرکت شاپرک مبنی بر قوانین و دستورالعمل و اعالم رسمی  بر اساس .8.2

ابالغ خواهد شد، پذیرنده، شرکت را مجاز به اعمال آن در  رسماًاز هر تراکنش که  شده نییتعبه میزان تعرفه 

 فرآیند تسویه خود خواهد دانست.

و یا انجام توافق طرفین  پایانه فروشارائه هرگونه خدمات پرداخت از طرف شرکت بر روی  در صورت .8.3

قرارداد برای انجام آن، در چهارچوب قوانین و مقررات نظام بانکی کشور مبنی بر دریافت کارمزد از هر تراکنش، 

 خواهد بود. شده نییتعشرکت موظف به اجرای آن طبق روال 

 بر اساسد، شرکت پذیرنده واریز گرد حساب بهوجوهی  اشتباهاًچنانچه در انجام فرآیند تراکنش مالی   .8.4

و  رأساًقوانین بانکی یا مجوزهای قانونی شاپرک و یا سایر قوانین رسمی کشور، در هر زمان مجاز و مختار است 

 بدون انجام هیچ تشریفاتی نسبت به رفع اشتباه و برگشت وجوه از حساب پذیرنده اقدام نماید. 

به اطالع پذیرنده خواهد رسید، جزء بندهای الحاقی ی و اندازراههای دیگر که در آینده ارائه کارمزد سرویس .8.5

 باشد.می االجراالزمقرارداد بوده و 

ی رسمی شاپرک و بانک مرکزی ج.ا.ا. هادستورالعملبا پذیرنده مطابق با تعرفه، قوانین و  حسابهیتسو .8.6

 .ردیپذیمصورت 

اینترنتی معادل های پذیرنده برای درگاه پرداخت اینترنتی درگاه پرداخت سقف تراکنش .8.7

 باشد.می ........................................................... ریال

 ارائه هرگونه خدمات عمومی شامل پرداخت قبوض، شارژ و غیره، روی ابزارهای پذیرش و در صورت :9تبصره 

و با همان حساب تسویه  شودیمواریز  شدهفیتعری پرداخت، کلیه وجوه دریافتی به شباهای عمومی هادرگاه

 خواهد شد.

(، پذیرنده حسابشمارهدرخواست پذیرنده برای اصالح یا تغییر شبای اختصاصی خود ) در صورت :10تبصره 

با درخواست به وی ابالغ  زمانهمو فرآیند اجرایی شرکت است که  دستورالعمل بر اساسملزم به اجرای آن 

 قوانین و مقررات شاپرک اقدام خواهد نمود. بر اساسخواهد شد و شرکت نیز پس از دریافت و بررسی آن 

 ی منعقد گردد.اجداگانهقرارداد  ستیبایمتسهیمی با شبای عمومی انجام گیرد  کهیدرصورت  :11تبصره 

 دخسارات و فسخ قراردا .9 ماده

 باشد.جایز و نسبت به پذیرنده الزم میاین قرارداد نسبت به شرکت  .9.1

عدم رعایت هر یک از مفاد این قرارداد توسط پذیرنده و یا در صورت عدم  درصورتشرکت مجاز است  .9.2

نمودن ابزار پذیرش و  رفعالیغی و آورجمعنسبت به فسخ قرارداد و  داندیمی که صالح هرزمانکارایی الزم در 

 نهایی اقدام نماید.         حسابهیتسو

 -شرکت در هر زمان در صورت ارزیابی و بررسی عملکرد پذیرنده، یا به هر دلیل فنی، امنیتی و یا سازمانی .9.3

آوری و ظرف مدت الزم نسبت به فسخ قرارداد، جمع  -که ضرورت عدم همکاری با پذیرنده را محرز نماید

 حساب را انجام خواهد داد.صورت سالم اقدام نموده و تسویههغیرفعال نمودن ابزار پذیرش و متعلقات آن ب

نهایی تعهدات طرفین، مطابق این قرارداد  حسابهیتسونمودن ابزار پذیرش و  رفعالیغی و آورجمعتا زمان  .9.4

 .باشدیم االجراالزم

 طرفه کن و یا وارد شدن خسارت و صدمه به ابزار پذیرش، شرکت ضمن فسخ یشد مفقوددر صورت  .9.5

قرارداد، حق و اختیار خواهد داشت خسارات وارده را از تضامین دریافتی و یا سایر مطالبات پذیرنده بنا به 

تشخیص خود و بدون طی تشریفات قانونی برداشت و وصول نماید و پذیرنده حق هرگونه ایراد و اعتراض در این 

 خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.

ی مادی و معنوی که به سبب عدم رعایت مفاد این قرارداد از سمت هاانیزجبران هرگونه خسارات و  .9.6

باشد و بر عهده پذیرنده می  -شامل دارنده کارت و شرکت  -شوداین قرارداد می نفعانیذپذیرنده متوجه کلیه 

ی حقوقی و قضایی نسبت به دریافت و جبران هاهیروشرکت حق و اختیار خواهد داشت به هر روش قانونی و 

 خسارت خود اقدام نماید.

ی ابزارهای پذیرش و دریافت مستندات و بروشورهای مربوط اندازراهپس از نصب و  باشدمتعهد میپذیرنده  .9.7

و قرارداد و بروشورها را  هاهیاطالعبه تخلفات منجر به ورود به لیست سیاه پذیرندگان کلیه موارد مندرج در 

 .گرددیمد به لیست سیاه و پیگرد قانونی از سوی شاپرک مشمول ورو صورت نیارعایت نموده در غیر 

تعیین هزینه و ارزش هرگونه خسارات وارده به اموال )ابزارهای پذیرش و متعلقات آن( و منافع  :12تبصره 

 و معیار هرگونه اقدامات بعدی شرکت خواهد بود. شدهاعالمشرکت، توسط شرکت بررسی، تعیین و 

  موارد فورس ماژور ) غیرمترقبه(                          .10 ماده

طرفین تا زمانی که این علل شود در صورت بروز حوادث قهری یا هر آنچه که در قانون، فورس ماژور نامیده می

ا آن باشند، از انجام تعهداتی که به دالیل فوق قابل اجرا نباشند معاف خواهند بود. ام موجود بوده و ادامه داشته

مانند و انجام کامالً نافذ باقی می اند،بخش از شرایط و مفاد این قرارداد که تحت تأثیر شرایط تعذر قرار نگرفته

تعهدات مربوط به آنها الزامی است. طرفی که به واسطه وقوع عامل فورس ماژور قادر به اجرای تعهدات خود 

از وقوع عامل فورس ماژور مطلع نماید. چنانچه با  روز 1۵بایست طرف مقابل را حداکثر ظرف مدت نیست می

استمرار وضعیت و ظرف مدت یک ماه عامل فورس ماژور مرتفع نگردید، طرفین نسبت به فسخ و یا تعلیق 

 نمایند.قرارداد توافق می

 حل اختالف .11 ماده

طریق مذاکره نمایندگان در صورت بروز هرگونه اختالف در اجرا، تفسیر یا تعبیر مفاد این قرارداد، موضوع ابتدا از 

یک ماه،  مدت ظرف نتیجه حصول عدم صورت گردد. دراالختیار هر یک از طرفین حل و فصل میمنتخب و تام

 قانونی پیگیری خواهد شد. ازطریق مراجع موضوع

 هاپیوست .12 ماده

جزء الینفک  گرددیماین قرارداد از طرف شرکت ارسال و ابالغ  بر اساسو اسناد و مدارکی که  هاهیاعالمکلیه 

 .شودیمقرارداد محسوب 

با انعقاد قرارداد دریافت  زمانهمی اصلی قرارداد شامل موارد مذکور در جدول ذیل خواهد بود که هاوستیپ

 شده و پیوست قرارداد خواهد شد.

 حدود اختیارات پشتیبان .13 ماده

شده در منوهای دستگاه توسط شاپرک، میزان دسترسی کارشناسان پشتیبان با توجه به سطوح تعریف   .13.1

دار جهت بازدیدهای ادواری های معنیدر حد منوی پشتیبان جهت تنظیمات ارتباطی دستگاه و انجام تراکنش

 باشد.می PSPو نصب و ابطال 

 باشد.پشتیبان مجاز نمیگونه وجهی از پذیرنده توسط امکان دریافت هر .13.2
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  (POSدستگاه کارتخوان ) قرارداد ارائه خدمات پذیرندگی

 شماره قرارداد: تاریخ: F 174103 کد سند:
 03شماره بازنگری: 

 4از  4صفحه: 

د.محترم، هنگام عقد قرارداد و تحویل ابزارپذیرش کارت شناسایی نماینده شرکت را کنترل نموده و از صحت مندرج در آن اطمینان حاصل فرماییتوضیح: پذیرنده   

آماده  www.sepehrpay.comو همچنین وب سایت  200041072، سامانه پیامکی با شماره 021-27636000مرکز تماس شرکت پرداخت الکترونیک سپهر با شماره 

 باشد.ارتباط پذیرندگان میبرقراری 

 نام، تاریخ، امضاء و مهر پذیرنده: مهر شرکت: بارکد شماره قرارداد:

 

 اثر انگشت پذیرنده:

 

دریافت کارت، رمز کارت پذیرنده و یا رمز دستگاه همچنین اطالعات حساب پذیرنده توسط  .13.3

 باشد.پشتیبانان مجاز نمی

صورت عدم رعایت موارد از سوی پشتیبانان مراتب در اسرع وقت به مرکز تماس شرکت  در .13.4

 رسانی گردد. اطالع

تبصـره و در دو نسخه  13مـاده و  13در تاریخ .............................................. شـامل  قرارداداین 

قرارداد، تنظیم و  12ی پیوسـت  به شرح ماده هافرماصلی و به تعداد ................. صفحه به همراه 

از حیث درجه و اعتبار در حکم واحد است و در زمان نصب ابزار  هانسخهتبادل گردیده که کلیه 

 پذیرش یک نسخه از آن تحویل پذیرنده خواهد  شد.

 

 

 

 و امضاء پذیرندهرسید انجام تراکنش نصب  فرم نصب و تحویل                اسناد تجاری پذیرنده   اسناد هویتی پذیرنده

 سایر موارد:   احراز مالکیت سیم کارت پذیرندگان خدمات موبایلاسناد   فرم معرفی حساب ها )ویژه پذیرندگان چندحسابی( تصویر ممهور مدرک معتبر حساب بانکی

 باشد.ریافت و صحت اسناد مورد تائید میکلیه مدارک د شماره پرسنلی نام و نام خانوادگی مشخصات دریافت کننده:

 و اثر انگشت: امضاء تاریخ،

 

  

تمام مفاد بر اساس این قرارداد پذیرنده می پذیرد که  بارکد شماره قرارداد

آن را پس از بررسی و رویت تائید نموده و بر این اساس 

هر گونه شکایات و اعتراض ناشی از عدم اطالع از 

تعهدات و مفاهیم مندرج در قرارداد را از خود سلب 

 خواهد نمود.

  اثر انگشت پذیرنده:

مهر شرکت پرداخت الکترونیک 

 سپهر

 نام، تاریخ، امضاء و مهر پذیرنده:

 

و حقوقی پذیرنده تعریف و تفکیک خواهد شد و بر این اساس احراز هویت پذیرندگان به تفکیک نوع شخص حقیقی و یا حقوقی، طبق تعاریف اسناد هویتی و تجاری جدول فوق بر اساس نوع شخص حقیقی  اطالعات و:  13تبصره 

 قرارداد پیوست خواهد شد. مهیضم بهو  شدهنییتعقانونی و دستورالعمل شرکت 
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